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temps de resistència.
neorealisme i existencialisme
Enric Bou
El resultat de la Guerra Civil fou funest per a Catalunya, i va tenir un impacte decisiu i molt negatiu per a la literatura: escriptors dispersats a l’exili,
situació de clandestinitat a l’interior, impossibilitat de publicar en català. El
moment d’esplendor iniciat a finals del segle xix i viscut fins gairebé el final
del conflicte bèl·lic quedà estroncat de soca-rel. Hi ha una data evident per
a la periodització i significativa en la dinàmica històrica, l’any 1939 (Molas
1995a, 1995b). La literatura del període, tots els autors i llurs obres, l’aventura personal, els textos, el silenci, la censura i la repressió, i després l’anàlisi
que n’han fet els historiadors i crítics, reflecteixen d’una manera o altra l’impacte de la guerra. Molts d’ells (escriptors i crítics), a més, participen molt
directament en els intents de supervivència i adopten, en els primers anys,
el paper de símbols. L’estatus de l’escriptor, doncs, torna a canviar per assumir una imprevista figura de senyera per plantejar la supervivència en el
present i servir de referent per a les noves generacions. Aquesta situació
perviurà fins a finals dels anys seixanta, quan es produirà una convulsió de
grans dimensions, que modificarà (o superarà) els plantejaments resistencialistes que dominaren l’activitat literària entre 1940 i 1959, dates que emmarquen el període després de la fi de la Guerra Civil i de la mort de Carles
Riba, respectivament.
La desfeta fou de dimensions descomunals i significà l’ensorrada dels
fonaments d’un món que havia inspirat la Revolució Industrial. Els plantejaments de finals del segle xix i de la primeria del segle xx, d’ajornament i
de modernització per assolir el nivell de les cultures europees veïnes, que
havia caracteritzat l’acció del Modernisme, Noucentisme o les avantguardes, queden definitivament estroncats. Els diversos processos de redreçament experimenten una ruptura traumàtica que no serà superada fins
molts anys més tard. La literatura catalana a l’exili o la lenta represa editorial són capítols importants en la història d’aquest període. El fenomen que
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s’havia viscut per primer cop amb les avantguardes —la ràpida difusió de la
nova estètica arreu d’Europa— serà el mot d’ordre quan els joves escriptors
dels anys cinquanta i seixanta iniciïn l’activitat literària. Les defenses blindades de la dictadura franquista van aconseguir frenar la força de les idees
existencialistes o de l’anomenat «realisme social», i, més tard, del moviment
«pop». L’eclosió d’aquests fenòmens a Catalunya es retarda uns anys, però
no dècades, i el camí de la crisi de la modernitat, la Guerra Civil, i la transformació des de la resistència a la vocació cosmopolita entre 1940 i 1990, és
molt més ràpid del que sembla. Les seqüeles de la desfeta impliquen un
canvi radical en la història de la literatura catalana per molt diverses raons,
que van del genocidi cultural dels catalans —inclòs l’exili— fins a les condicions repressives exercides sobre la literatura a tot l’Estat espanyol.
En l’estudi d’aquest període hi ha una primera operació que afecta la
fixació d’una cronologia operativa, que sigui significativa pel que fa al context polític i social, però que també tingui un sentit pel que fa a l’activitat
literària. El problema és que, com més ens atansem al present, més curts
són els talls cronològics i menys sentit tenen. Amb tot, podem distingir dues subdivisions. Entre el 1939 i el 1959 es viu en la més pura autarquia i la literatura es realitza de forma predominantment clandestina. A partir del
1953 es viu l’inici de la recuperació pública d’un terreny d’actuació, si més
no pel que fa al conreu de la literatura culta, amb la convocatòria de premis
literaris, la creació de noves editorials, el sorgiment de nous escriptors, etc.
Evidentment, l’evolució cultural va a remolc dels esdeveniments polítics
que condicionen l’estabilització del règim polític. El 1959, amb la mort de
Carles Riba, que coincideix casualment amb un pla d’estabilització i amb
un signe, tímid encara, d’obertura per part d’una dictadura rància, marca
un altre fenomen significatiu, perquè es passa d’un resistencialisme d’expressió quasi clandestina i d’alt component simbòlic a un altre que intenta
d’abastar un major nombre de lectors i que es formalitza per vies com el realisme. En el primer moment es produïren unes condicions en les quals el
gènere predominant era la poesia; en el segon es genera una actitud encara
lluny de la normalització, però menys insegura, més estable, que intenta
d’abastar un major nombre de lectors i fins assaja de crear un moviment
cultural d’un espectre força ampli, entorn del realisme. Després del 1975,
fins a l’actualitat, hi ha un canvi evident de les condicions de difusió de la
cultura catalana (desaparició de la censura, augment del mercat i professionalització de l’escriptor, ensenyament en català, etc.), però moltes coses ja
havien canviat abans d’aquella data. La historiografia cultural i els estudis
literaris han proposat segmentacions diverses dels anys de la postguerra des
de perspectives estètiques i sociològiques. És destacable que moltes d’aquestes rúbriques són de caràcter metafòric —simbolista en definitiva— i
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mostren, també, el caràcter militant i resistencialista de la crítica. Uns autors divideixen la postguerra en tres etapes: «la negra nit» (1939-1953), «la
ginesta floreix» (1954-1966) i «d’un país que ja anem fent» (a partir de 1966)
[Colomer et al. 1978]. En una altra versió es defineixen quatre etapes: «l’hora zero» (1939-1945), l’autorització d’edicions en català (1946-1959), l’expansió i consolidació (1960-1968) i «els setanta» (1967-1977) [Guardiola 1980].
Faulí (1973) a «Trenta anys de literatura catalana» optà per la divisió del període a partir de les dècades: 40 (silenci), 50 (redreçament) i 60 (expansió).
Molas (1966) distingí dues etapes: 1939-1959 i 1959-1966. En una altra proposta Bou (1978) estableix una periodització en quatre fases: el temps de silenci (1939-1952), l’etapa d’allunyament de la realitat (1953-1957), l’època del
realisme estricte (1958-1965) i l’etapa de la internacionalització de la cultura
catalana (1966-1976), en la qual es fa més important l’esforç d’investigació
tècnica i formal. La historiografia literària de la postguerra va parar atenció
a la clandestinitat, considerada com a «replegament defensiu» (Manent
1969, 1984). Molas (1978) subratllava la necessitat de salvar la llengua, recuperar el prestigi social i cultural i salvar les institucions més rellevants.
Un dels aspectes més estudiats —en la frontera amb la literatura estricta, malgrat que s’hi relaciona directament, i encara més en aquest període
de repressió— ha estat el tractament de la llengua. Molts estudis analitzen
la transformació de la realitat cultural catalana (Benet 1973, ampliat a Benet
1995), l’impacte de la repressió (Solé 1985, ampliat a Solé i Villaroya 1993) i
la persecució lingüística (Ferrer, F. 1985). Una visió de conjunt del període,
a partir d’articles aïllats publicats a Tele/eXprés (Faulí 1981), és complementada amb altres estudis generals (Castellanos 1977; Fabre et al. 1978). Josep
Faulí ha estudiat diversos aspectes de la cultura literària catalana a la frontera entre periodisme i literatura; el resultat són alguns utilíssims volums,
amb caràcter de catàleg, sobre els premis literaris (Faulí 1983), les revistes
culturals, amb un èmfasi especial en Tele/Estel, Arreu, Oriflama, Canigó i
Presència (Faulí 1987, 1995) i sobre els Jocs Florals de l’exili (Faulí 2002).
L’última contribució d’aquest crític és un panorama general de la situació
de la premsa (Faulí 2006) que es complementa amb estudis d’altres autors
sobre la recuperació de l’edició (Manent i Crexell 1989), l’anàlisi d’editorials específiques com la Selecta (Molas 1977) o Proa (Camps 2004). Finalment, s’han publicat epistolaris i semblances biogràfiques de l’editor Josep
Maria Cruzet (Pla 1970; López Llausàs et al. 1974; Subirana 1995a, 1995b; Pla
i Cruzet 2003) i de Josep Maria de Casacuberta (Manent 1984; Llanas 2005).
Llanas destaca la sòlida formació de Casacuberta com a filòleg, l’impacte en
el funcionament de l’editorial Barcino i la influència que va tenir en els
erudits catalans i estrangers, així com l’èmfasi que va posar en la salvació
d’una tradició medieval i verdagueriana. Un joveníssim Josep Maria Cruzet
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(1903-1962) va fundar l’any 1924, amb Antoni López-Llausàs i Manuel Borràs, la llibreria-editorial Catalònia, una empresa moderna i modèlica. Durant
la Guerra Civil, passà a Sant Sebastià, on va dedicar-se al negoci dels llibres.
Després de 1939 la Catalònia es convertí en «Casa del Libro». La tenacitat de
Cruzet obtingué permís el 1943 per editar en català les Obres completes de Jacint Verdaguer (en edició de luxe i amb ortografia prefabriana) i tres volums
solts: L’Atlàntida, Canigó i Montserrat. L’epistolari Cruzet-Pla és una crònica
apassionant i cruel de les dificultats per editar i escriure en català en aquells
anys funestos. Les 463 cartes permeten seguir amb minuciositat el creixement de Selecta, il·lustren també el clima asfixiant de prohibicions i supervisió governativa, de censura implícita i explícita, i el buit a la premsa o les
dificultats de trobar un públic, i ens il·lustren sobre la peculiar dinàmica laboral de Josep Pla. El 1946 va crear la col·lecció «Biblioteca Selecta» i el 1948
la «Biblioteca Perenne», destinada als autors catalans més representatius,
com Costa i Llobera, Rusiñol, Maragall o Joanot Martorell, del qual publicà
el Tirant lo Blanc en edició de Martí de Riquer. Més tard va crear la «Biblioteca Excelsa», complementària de l’anterior, i en la qual no només es van reeditar les obres completes d’autors clàssics. La «Biblioteca Selecta» incorpora
autors nous, com Jordi Sarsanedas, Josep M. Espinàs, Maria Aurèlia Capmany
i Manuel de Pedrolo, entre d’altres (Sarsanedas et al. 1958). El 1950 es va crear
la «Biblioteca Biogràfica Aedos» i el 1951 la «Biblioteca Selecta Universal»,
pensada per acollir traduccions, que no reeixí per les normes de la censura.
Entre 1951 i 1959, en col·laboració amb Aymà, convocà i publicà els premis de
novel·la Joanot Martorell, així com el Víctor Català de narració i el de biografia Aedos, a partir del 1953. L’any 1956 crearen el premi Josep Yxart d’assaig. Un dels editors importants en la represa d’activitats culturals (en espanyol), Josep Janés, que havia publicat poesia en català abans de la guerra i
havia fundat la col·lecció «Quaderns literaris», ha estat objecte d’un estudi
monogràfic: Josep Janés. El combat per la cultura (Hurtley 1986).
També la revista Destino ha estat estudiada, parant atenció al joc d’interessos que enfrontava i als canvis ideològics en el grup directiu que van facilitar el sorgiment d’una important revista cultural en espanyol, però que
malgrat tot van permetre a molts escriptors escriure i viure, i recuperar el
contacte amb el públic lector (Centelles 1976; Geli i Huertas 1990; Cabo
2001). Les relacions entre la cultura en espanyol i català a Catalunya ha estat
objecte d’alguns articles i llibres (Molas 1983; Gallén 1987; Riera 1988), però
manca encara una anàlisi aprofundida. En l’anàlisi de l’activitat literària
clandestina (Colomer 1978; Faulí 1981) s’ha parat atenció a les revistes elitistes com Ariel (1946-1951) [Ariel 1978; Ribé 1977; Triadú 1978] o més populistes com Antologia dels fets, les idees i els homes d’Occident (1947-1948) i Occident (1949-1950). Hereva de l’avantguarda fou Dau al set (Gimferrer 1965;
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Puig 1977; Cirlot 1986; Puig 1993; Dau al set 1998). Signe del canvi fou la iniciativa d’alguns joves universitaris (Comas i Molas, entre d’altres), els quals
impulsaren la revista Curial (Porter-Moix 1996) i les «antologies poètiques
universitàries» (Triadú 1985a; Molas 1986). Els premis literaris van tenir un
paper fonamental a la represa, en especial la Festa de Santa Llúcia, perquè
van permetre reactivar ni que fos l’aparença d’un mercat literari, com ha
demostrat el catàleg de Josep Faulí (2000). També són importants les Festes
Fabra, que es van realitzar entre 1968 i 1993 i que han estat estudiades en el
volum 25 anys de Festes Fabra (Isern i Àlvarez 1996).
Després d’unes visions i versions més resistencialistes, amb anàlisis puntuals escrites des de la justificada indignació, de la trinxera estant, o bé en
els anys immediatament posteriors a la mort del dictador, en els últims vint
anys s’han publicat estudis importants que han permès establir unes línies
de caràcter general, fonamentals per a la comprensió de la vida cultural i literària de la postguerra. M. Josep Gallofré ha treballat a fons els arxius de la
censura i documentació d’editorials, i el resultat és el dens i exhaustiu volum L’edició catalana i la censura franquista (1939-1951). Així ha pogut analitzar la destrucció dels fons editorials i de les llibreries l’any 1939. L’anàlisi del
difícil i tortuós procés d’edició dels primers textos en llengua catalana li serveix per demostrar l’existència d’una política lingüística i cultural contra el
català específica del franquisme (Gallofré 1991a, 1991b i 1991c). Aquest panorama, més ampli i aprofundit que els estudis anteriors (que eren més parcials i de valor testimonial), ha estat complementat, en part, amb els estudis
de Samsó de les activitats literàries durant els anys més durs. Samsó (1994 i
1995) es fixa en la reaparició de l’Orfeó Català, el teatre català i l’edició dels
primers llibres i opina que l’any 1947 és el que palesa el fracàs de la resistència política de l’interior i de l’exili. El resultat és una crònica cultural de la
ciutat de Barcelona durant el primer franquisme (1939-1951) i d’una part
important dels mecanismes de difusió de la literatura a partir de les diverses
generacions (en aquest estudi se’n diu «promocions») que conviuen: tertúlies, cenacles, fòrums, revistes, editorials i premis literaris. La visió panoràmica del Principat ha estat complementada amb els estudis de Massot i
Muntaner (1977, 1978, 1979, 1990, 1992, 1993, 1996) i de Rosselló Bover (1998)
sobre Mallorca i els de diversos autors sobre el País Valencià (Ferrer, E. 1981;
Ballester 1992; Cortés 1995; Simbor i Carbó 1993). Ballester ha estudiat els
intents de recuperació, amb un útil seguiment de les principals institucions
culturals i revistes valencianes, mentre que Cortés estudia amb detall el procés de repressió cultural, entre 1939 i 1951, parant atenció a l’acció degeneradora del regionalisme col·laboracionista, la restricció en l’ús de les llengües i
els principals represaliats, i completa l’estudi amb les accions de l’exili interior. Santi Cortés (2006) ha estudiat també un aspecte de la resistència cul-
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tural, l’impacte en el procés de recuperació dels cursos de llengua de «Lo
Rat Penat» entre 1949 i 1975, així com les revistes clandestines a València
(Cortés 1990). Des d’un punt de vista literari, l’estudi de Simbor i Carbó és
el més complet; presenta la situació des d’una perspectiva global, pel que fa
a gèneres (llevat de la literatura infantil), amb un concepte «d’escriptor valencià» seguint el criteri que ho són els qui ajuden a consolidar amb la seva
aportació «el món cultural i literari valencià», i amb breus monografies dedicades als escriptors més importants. Segons aquests autors una fita important en el procés de recuperació en la postguerra a València és l’any 1972.
És un estudi «geogràficament parcel·lat» que, malgrat la difícil justificació
científica que els mateixos autors reconeixen, té el valor de servir com a visió més de prop d’una realitat cultural i literària que de vegades es mira
amb ullera de llarga vista des de les envistes del Principat o les Illes (i a l’inrevés). Malgrat tot es justifica també perquè el circuit literari manté una fesomia i personalitat «força autònomes dins el circuit literari català general»
(Simbor i Carbó 1993) i per les peculiaritats dels autors literaris valencians.
Altres estudis d’enfocament més local aporten dades sobre la situació d’autors concrets, com per exemple La postguerra literària a Tarragona, que dedica estudis a Ramon Comas i Maduell, Josep A. Baixeras i Olga Xirinacs
(Escolà et al. 2007). En aquest panorama és important el paper de la revista
Serra d’Or i de l’editorial dels monjos de Montserrat, la qual ha estat estudiada en una monografia sorgida de la mateixa editorial (Altés et al. 2005).
En les anàlisis més recents de la cultura literària catalana després de la
Guerra Civil conviuen dos criteris difícilment conciliables: els lingüístics
(que posen l’èmfasi en l’amenaça a la llengua catalana) i els estrictament literaris (que integren la literatura catalana en el conjunt de literatures europees traumatitzades per l’estat de postguerra). Cada cop més es tendeix a
centrar-se en les característiques específicament literàries, en els aspectes
del sistema que funcionen de manera paral·lela (i no subordinada) al context històric. En els últims anys la tendència ha estat estudiar la literatura
catalana en relació amb les grans tendències estètiques que existien a Europa: existencialisme, realisme engatjat, cosmopolitisme (postmodernitat),
etc., facilitant així la relació amb els sistemes literaris coetanis. En l’estudi
de la literatura catalana del període han conviscut diverses escoles crítiques
o maneres d’exercir la crítica, gairebé totes marcades per la influència de
Carles Riba. Destaquen, entre altres, Joan Triadú, Joan Fuster, Joan Ferraté i
Joaquim Molas (Perpinyà ed. 1994). L’opinió de Triadú fou molt present,
crítica i combativa, i fou qualificat d’«obstinat intel·lectual» en la immediata postguerra, quan la literatura catalana es defensava per sobreviure (Manent 1986). Triadú establí noves jerarquies literàries, sobretot mitjançant
l’Antologia de la poesia catalana (1951), obra de gran ressò, en la qual reivin-
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dicava poetes afins als valors del classicisme i mediterranisme, i de l’avantguarda, donant importància a autors llavors menors (Màrius Torres, Salvador Espriu). Riba fou el gran beneficiat davant d’autors com Maragall i
Carner (Triadú 1951). El 1965 publicà Nova antologia de la poesia catalana
sense el to polèmic de la primera. El pròleg d’una antologia anglesa, adaptat al català en el Panorama de la poesia catalana (1953), i l’Antologia de contistes catalans (1950) contribuïren, així mateix, a la proposta de jerarquització. En els assaigs aplegats a La literatura catalana i el poble (1961) i Llegir
com viure (1963), es manifesta com a crític no erudit que prefereix «un cert
eclecticisme ben dominat entre les recerques d’objectivitat i l’anomenada
crítica creadora». Seguidor de la línia crítica de Riba, n’esdevé el principal
exegeta (Triadú 1954). L’atenció d’aquest crític s’ha fixat en el moment de
resistència, i ha reflexionat sobre la situació, els límits i les dificultats de la
nostra cultura a partir de qüestions com la literatura i el poble, la llengua
col·lectiva i la responsabilitat individual o l’actitud de servei de l’intel·lectual. La biografia d’Agustí Pons (1994) és una útil valoració de la contribució de Triadú a la supervivència de la cultura catalana durant la immediata
postguerra.
La importància dels estudis de Joan Fuster es justifica per la quantitat
d’informació, l’agudesa de les observacions i dels enfocaments i l’hàbil tècnica expositiva (Iborra 1982; Salvador 1994). Sobresurt l’assaig Nosaltres, els
valencians (1962), inspirat en el model de la Notícia de Catalunya de Vicens
Vives, que analitza les insuficiències valencianes, en traça l’evolució històrica i proposa un projecte de reconstrucció col·lectiva. La seva Literatura catalana contemporània (Fuster 1972) fou el primer intent rigorós d’anàlisi del
conjunt del segle xx, malgrat que provocà alguna reacció negativa contundent (Marfany 1974). Com Fuster mateix afirmà, l’intent era exposar el que
havia volgut ser el procés literari, estudiant cada autor de manera aïllada, i
quin «residu d’admiració llega al futur». No exactament per influència seva, però sí amb el seu suport, a València s’ha desenvolupat una molt activa
reflexió crítica sobre l’estudi de la literatura, en sintonia amb els grans corrents internacionals de teoria de la literatura (que van molt més enllà de la
semiòtica estricta), amb els estudis de Vicent Simbor, Vicent Salvador o
Ferran Carbó, entre molts altres.
Joaquim Molas s’orientà cap a un estudi filològic i historicista de la literatura medieval. Deixeble de Martí de Riquer (filologia romànica, Universitat de Barcelona) i de Jordi Rubió (literatura catalana, Estudis Universitaris
Catalans), es relacionà amb escriptors com Riba, Foix, Oliver i Espriu, els
quals l’ajudaren a conèixer en directe la cultura anterior a la Guerra Civil.
Introduí una metodologia crítica sociològica i marxista, i fou professor en
els Estudis Universitaris Catalans (1961-1972), des del 1969 catedràtic de lite-
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ratura catalana a la Universitat Autònoma de Barcelona (1969-1982) i després a la de Barcelona (1983-2003). Dirigí col·leccions com «Antologia Catalana» (1965-1984), «Les millors obres de la literatura catalana» (MOLC, 19781984) [Bou 1998], fundà la revista Els Marges (1974), dirigí el Diccionari de la
literatura catalana (1979), que acabà Josep Massot i Muntaner, i els volums
VII-XI de la Història de la literatura catalana (1986-1988), que completaven
l’obra de Martí de Riquer (1964) i Antoni Comas (1972). En aquestes obres
s’observa una voluntat de reordenació i sistematització del cànon literari, en
especial dels segles xix i xx. La seva contribució a l’estudi de la literatura catalana es caracteritza per una unitat d’interès, de prioritzar autors, obres i
períodes, i una diversitat d’iniciatives a través de l’impuls de col·leccions, la
redacció de múltiples pròlegs d’autors consagrats (Espriu, Villalonga, etc.) o
joves valors (Porcel, Moix, Gimferrer, etc.). A més, inicià els estudis sobre el
Modernisme (continuats per Marfany i Castellanos) i ha replantejat de manera decisiva els estudis sobre el segle xix, a partir de l’anàlisi de figures clau
com Aribau, Verdaguer o Apel·les Mestres i de les antologies que ha editat:
Poesia catalana romàntica (1966, 1997), Poesia catalana de la restauració
(1966), Poesia neoclàssica i romàntica (1968). L’interès per la literatura d’avantguarda ha produït un volum com La literatura catalana d’avantguarda
1916-1938 (1983) i l’edició de les Poesies (1978) de Joan Salvat-Papasseit. Malgrat la pròpia evolució personal que el va allunyar d’uns plantejaments més
rígids dels anys seixanta, la seva influència ha estat decisiva per crear una
mena d’estudi i estudiós atent a les dades cronològiques i als elements del
sistema cultural i menys preocupat per la reflexió teòrica, la comparatística
o el close reading, i que va tenir seguidors com Marfany i Castellanos (Bou,
Castellanos, Gallén i Gustà ed. 1996). Josep M. Castellet, que col·laborà amb
Molas en la defensa d’una estètica realista en els anys seixanta, ha estat director literari d’Edicions 62, amb un pes important en la configuració del
mercat literari català, i és autor d’estudis importants i innovadors sobre Salvador Espriu i Josep Pla (Broch 1991; Giner et al. 1996; Muñoz 2006).
Joan Ferraté destacà amb el seu primer llibre, Carles Riba, avui (1955),
dedicat a l’obra de maduresa de Riba. Són imprescindibles els seus llibres
d’anàlisi de poesia i de reflexió metacrítica Teoría del poema (1957), La operación de leer (1962) i Dinámica de la poesía (1968), amb estudis dedicats a
Carner, Vinyoli i Blai Bonet. Atret per la voluntat de llegir amb tota precisió, i d’interpretar amb la màxima racionalitat, ho fa a partir d’una concepció lingüística formalista, d’inspiració jakobsoniana, identificant els elements rítmics i establint entre ells relacions significatives. Reivindicà i edità
Josep Carner (Ferraté 1976), edità i estudià Ausiàs March i recollí en diversos volums els textos dispersos de Gabriel Ferrater. També estudià i traduí
poesia grega (Cavafis) i T. S. Eliot.

01-VOLUM VI - SEGLE XX_PCLC 15/12/09 17:24 Página 82

82

segle xx · de la postguerra a l’actualitat

Un cas a part és el de Xavier Fàbregas (1931-1985), artífex de l’organització moderna dels estudis sobre el teatre català. Després de la mort se li han
dedicat monogràfics i simposis (Benach ed. 1988; Gallén et al. 1996).
En l’estudi de la literatura catalana produïda durant els inicis de la dictadura es detecta una diferència entre els primers estudis, més «militants»,
per raó d’haver estat escrits encara sota unes condicions de semiclandestinitat i contra la censura, posant l’èmfasi en els aspectes vindicatius; i els
estudis dels últims vint anys, els quals s’han pogut escriure amb l’ús abundant de material d’arxiu i han estat publicats en condicions de llibertat. Poc
a poc el victimisme lògic del moment difícil que va viure la cultura catalana
ha deixat pas a investigacions fetes des de posicions més crítiques.
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